
 
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2564 
………………………………............................. 

 

 ตามที่ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2564  
เมื่อวันที่ 24 - 28  เมษายน  2564   ไปแล้วนั้น  บัดนี้โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         
ดังรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ  และให้นักเรียนที่มชีื่อตามประกาศมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนด้วย
ตนเอง  โดยปฏิบัติดังนี้  
 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    
     - ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน  วันที ่ 22  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น. - 11.00 น.              

โดยให้น าหลักฐานมารายงานตัว  ดังนี้ 
       1.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ด้วย  
(กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ให้น าส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายื่นแทน
ใบสมัคร) 

2.  ส าเนาเอกสารผลการเรียนที่แสดงวา จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6  (ป.พ. 1)  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (นักเรียนโรงเรียนเดิมและโรงเรียนอื่น) 

     - ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน  วันที่  23  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.30 น. - 11.00 น.              
โดยให้น าหลักฐานมารายงานตัว ดังนี้    
       1.  ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   
(กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้น าส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมายื่นแทน
ใบสมัคร) 

2.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  2564 

 
(นายเฉลิมชัย  จิตรส ารวย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

หมายเหตุ  ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารายงานตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ( COVID -19) อย่างเคร่งครัด 



 
 
 

ท่ี โรงเรียนเดิม
1   เดก็หญิง กลัยรัตน์ สียกเอง้ วดักา้งปลา
2   เดก็ชาย กิตติภทัร แป้นสุข บา้นชายคลอง
3   เดก็หญิง ณฐัชา หอมเกตุ วดักา้งปลา
4   เดก็หญิง กชกร แก่นไร่ วดักา้งปลา
5   เดก็หญิง ภทัรนันท์ ภกัดีพนัธ์ โรงเรียนบา้นชายคลอง
6   เดก็หญิง ชุติกาญจน์ จีนน าหน้า วดักา้งปลา
7   เดก็หญิง ณฐัณิชา ชนะภยั วดักา้งปลา
8   เดก็หญิง จิณห์นิภา สงัขแ์กว้ วดัควนชม
9   เดก็หญิง วลยัลกัษณ์์ กรายแกว้ บา้นพูน

10   เดก็ชาย ณฐัพงษ์ หอมเกตุ วดักา้วงปลา
11   เดก็หญิง นารีรัตน์ เรืองสงัข์ บา้นชายคลอง
12   เดก็หญิง กฤติยา พงษ์สระพงั วดักา้งปลา
13   เดก็หญิง กวิสรา ชุมเปีย วดัธรรมเผดจ็
14   เดก็ชาย กฤตติกลุ ด าเกล้ียง บา้นหนองหวา้ชมายนุกลู
15   เดก็หญิง ภคัวรรณ ศรีเหลือ บา้นวงัยวน
16   เดก็หญิง ศิริรัศ ศรีไทย วดักา้งปลา
17   เดก็ชาย โชตินันท์ ทองฉิม โรงเรียนวดัเขาโร
18   เดก็หญิง ภณิดา รัตนพนัธ์ บา้นพูน
19   เดก็หญิง นันทน์ภสั รัตนบุรี วดักา้งปลา
20   เดก็หญิง ณฐักานต์ ชูเทพย์ วดักา้งปลา
21   เดก็ชาย บณัทิต เกิดสมมาตร บา้นชายคลอง
22   เดก็หญิง ณฤดี ครองผา บา้นหนองหวา้(ชมายนุกลุ)
23   เดก็ชาย พชัรพล เสียงหวาน โรงเรียนวดักา้งปลา
24   เดก็หญิง กมลวรรณ สุวรรณ วดัธรรมเผดจ็
25   เดก็ชาย ธนวฒัน์ ชุมเพ็ชร วดักา้งปลา
26   เดก็ชาย ชยพล โคย่สตัยา วดักา้งปลา
27   เดก็หญิง จิราวรรณ สายสมัพนัธ์มาศ วดัธรรมเผดจ็
28   เดก็ชาย พรพิพฒัน์ กิจการ วดักา้งปลา
29   เดก็ชาย พงศกร แสงช่วย วดัควนชม
30   เดก็ชาย ชินพฒัน์ แขกไทย วดักา้งปลา
31   เดก็ชาย อรรตนนท์ ศรีกาญจน์ โรงเรียนวดักา้งปลา
32   เดก็หญิง ชลธิชา ช่วยเกิด โรงเรียนวดักา้งปลา
33   เดก็หญิง ปิยฉัตร พริกทอง บา้นชายคลอง
34   เดก็หญิง ฐิติกานต์ บุญส่ง บา้นหนองปลิง
35   เดก็ชาย ธีรดนย์ ร่มเยน็ วดัธรรมเผดจ็
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ช่ือ-สกลุ



 
 

ท่ี โรงเรียนเดิม
36   เดก็หญิง ปราณปรียา ทิพยรั์ตน์ บา้นชายคลอง
37   เดก็ชาย ธราเทพ เพชรสีเงิน บา้นหนองปลิง
38   เดก็หญิง เกวลิน กิจการ วดักา้งปลา
39   เดก็หญิง ชนากานต์ บุญส่ง บา้นหนองปลิง
40   เดก็ชาย อษัฎายทุธ แสงเงิน บา้นนาตาแยม้
41   เดก็ชาย สิรภพ แป้นสุข บา้นชายคลอง
42   เดก็ชาย ธนภทัร สมมาตร บา้นชายคลอง
43   เดก็ชาย สิงหราช เพชรส่ีหม่ืน โรงเรียนวดักา้งปลา
44   เดก็ชาย ธนาวฒัน์ ชูกรณ์ กาญจนศึกษา
45   เดก็หญิง ณฏัฐพร วชัรกาฬ บา้นหนองปลิง
46   เดก็ชาย อิทธิกร อจรสิงห์ วดัธรรมเผดจ็
47   เดก็หญิง คณาพร แป้นเหลือ บา้นหนองปลิง
48   เดก็ชาย ณฐัภทัร รักษก์  าเนิด วดัธรรมเผดจ็
49   เดก็ชาย ธนาธิป พรหมศร บา้นวงัยวน
50   เดก็ชาย ปรเมษฐ์ มหาสุข วดัธรรมเผดจ็
51   เดก็ชาย กนกวรรณ ปัญญวนัตลกัษณะ วดักา้งปลา
52   เดก็หญิง หน่ึงฤทยั ฉอ า บา้นชายคลอง
53   เดก็หญิง มนัญญา ชูประจง บา้นชายคลอง
54   เดก็หญิง ป่ินปินัทธ์ เอ่ียมอกัษร บา้นหนองหวา้
55   เดก็ชาย นพณฐั หอมเกตุ บา้นหนองปลิง
56   เดก็ชาย ชินกฤต วงเเกว้ วดักา้งปลา
57   เดก็ชาย วฒิุนันท์ แป้นสุข วดัธรรมเผดจ็
58   เดก็ชาย เขมณฐั สุขศิริ บา้นวงัยวน
59   เดก็ชาย กนัตภูมิ ชอบท ากิจ โรงเรียนวดัธรรมเผดจ็
60   เดก็หญิง ณฐัริกา ดวงไทย วดักะโสม
61   เดก็ชาย รัชชานนท์ รัตนะ บา้นหนองหวา้
62   เดก็หญิง มณีรัตน์ ประสิทธ์ิ บา้นหนองปลิง
63   เดก็หญิง พรรณวษา อินทสิงห์ วดัทุ่งส้าน
64   เดก็ชาย หฤษฏ์ เท่ียวแสวง วดักา้งปลา
65   เดก็หญิง สุรัตน์ติกานต์ ไทยเอ้ือ วดักา้งปลา
66   เดก็ชาย เจษฎา เพชรสีทอง บา้นหนองปลิง
67   เดก็ชาย เดชาธร มคัจิตร มนตห์ทยั
68   เดก็ชาย ชยากร ชอบท ากิจ บา้นนาตาแยม้
69   เดก็หญิง อรวรรณ ช่วยทองสุข บา้นหนองปลิง
70   เดก็หญิง กวินธิดา พรมดวง โรงเรียนวดักา้งปลา

โรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม
ช่ือ-สกลุ
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ท่ี โรงเรียนเดิม
71   เดก็ชาย คณิน เก้ือไขย โรงเรียนวดักา้งปลา
72   เดก็ชาย เชษฐพงศ์ ธานีรัตน์ บา้นหนองปลิง
73   เดก็หญิง ชนัฐปภา ตรึกตรอง บา้นหนองปลิง
74   เดก็หญิง แพรวรุ่ง นาคพลกรัง บา้นชายคลอง
75   เดก็หญิง อติกานต์ แซ่ล่ิม วดัควนชม
76   เดก็ชาย สนัติภาพ ระวงัสุข บา้นพูน
77   เดก็หญิง สุทธิกานต์ อินแกว้สี วดัควนชม
78   เดก็หญิง ปลิตตา นาคราช บา้นชายคลอง
79   เดก็หญิง ปริยาภทัร คงทองค า วดักา้งปลา
80   เดก็ชาย สิทธิเดช แซ่เหงียบ บา้นชายคลอง
81   เดก็ชาย ทินภทัร ทองเน้ือเกา้ วดัควนชม
82   เดก็หญิง วนัวิสาข์ ณนคร วดักา้งปลา
83   เดก็ชาย พชรพล จิตตผ์อ่งอ าไพ บา้นชายคลอง
84   เดก็ชาย ศกัด์ิณตชยั สุขดี บา้นวงัยวน
85   เดก็ชาย พีระพฒัน์ แสงเงิน บา้นหนองปลิง
86   เดก็หญิง ปุณยภา จิตตผ์อ่งอ าไพ บา้นชายคลอง
87   เดก็หญิง กนิษฐา ช่อชั้น วดัควนชม
88   เดก็ชาย จกัรี สายสินธ์ วดักา้งปลา
89   เดก็หญิง รวิภา ถาวรบรรจบ บา้นวงัยวน
90   เดก็ชาย จกัรพล พิกลุ บา้นพูน
91   เดก็หญิง ขวญัณภทัร ชอบท ากิจ วดักา้งปลา
92   เดก็ชาย โสภณฐั ชุมสมบูรณ์ บา้นชายคลอง
93   เดก็ชาย ภีมวศั อกัษรไทย วดัทุ่งส้าน
94   เดก็ชาย ณฐัวฒัน์ ช่วยบ ารุง บา้นชายคลอง
95   เดก็ชาย ชุติเทพ ชาญปราณี บา้นชายคลอง
96   เดก็ชาย ภูวิศ ไชยฤกษ์ โรงเรียนวดักา้งปลา
97   เดก็ชาย นัฐพล สมหมาย บา้นชายคลอง
98   เดก็ชาย สรศกัด์ิ ภูมิชยั บา้นชายคลอง
99   เดก็หญิง แสงดาว ทองศีล บา้นชายคลอง

100   เดก็ชาย ทกัษด์นัย ชอบท ากิจ บา้นวงัเต่า
101   เดก็หญิง ปนัดดา ปลอดภยั บา้นพูน
102   เดก็ชาย วิทยา ไชยยทุธ วดักา้งปลา
103   เดก็หญิง สลิลทิพย์ คงทองค า วดักา้งปลา
104   เดก็ชาย ภาณุวิชญ์ รักนุ้ย วดักา้งปลา
105   เดก็หญิง ชญาณนัณ์ อ่อนชู วดัควนชม
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ท่ี โรงเรียนเดิม
106   เดก็ชาย ธนพนธ์ ศรเพชร บา้นวงัยวน
107   เดก็หญิง ศุภกานต์ เพ็งจนัทร์ วดัควนชม
108   เดก็หญิง ดวงกมล ปลอดภยั วดักะโสม
109   เดก็หญิง เขมิกา ไชยสิทธ์ิ เทศบาลวดัชยัชุมพล
110   เดก็หญิง กลุณฐั สงัขข์าว วดักะโสม
111   เดก็ชาย กฤติพงศ์ ไชยสิทธ์ิ บา้นชายคลอง
112   เดก็ชาย รพีภทัร อยูค่  า บา้นชายคลอง
113   เดก็ชาย รังสิมนัต์ ใจซ่ือ มหาราช๓
114   เดก็ชาย อภิชา ชอบท ากิจ วดัธรรมเผดจ็
115   เดก็หญิง อริษา จนัทรโชตะ บา้นชายคลอง
116   เดก็ชาย ธานนิทร์ แกว้สาระ บา้นชายคลอง
117   เดก็ชาย ด.ญ.อรวรา ชนะสงคราม บา้นถ ้าตลอด
118   เดก็ชาย อภิสิทธ์ิ ปัดส าราญ วดักา้งปลา
119   เดก็ชาย นรวิชญ์ ศิริสมบติั วดักา้งปลา
120   เดก็หญิง ปรายฝน เกิดบวัทอง วดัเขากลาย
121   เดก็ชาย จิตติพฒัน์ นิลบุญ วดักะโสม
122   เดก็หญิง ภารดี สุชาติพงษ์ วดัธรรมเผดจ็
123   เดก็ชาย ธนภูมิ แป้นสุข วดัควนชม
124   เดก็ชาย ณฐัวฒิุ รัตนบุรี บา้นพูน
125   เดก็หญิง นันทวดี ร าเทียมเมฆ บา้นวงัเต่า
126   เดก็ชาย ปิยะสิทธ์ิ ร าเทียมเมฆ บา้นวงัเต่า
127   เดก็ชาย ศุกลวฒัน์ ชอบท ากิจ โรงเรียนวดัธรรมเดจ็
128   เดก็ชาย ณฐัชนน พิกลุงาม บา้นพูน
129   เดก็ชาย อยัการ ทองเน้ือเกา้ บา้นนาตาเเยม้
130   เดก็ชาย สิทธิชยั รัตนเมือง บา้นหนองปลิง
131   เดก็หญิง วณฐัศรา ใจสืบ เสริมปัญญา
132   เดก็หญิง มณี เพชรสีเงิน บา้นหนองปลิง
133   เดก็หญิง ลกัษิกา คชรัตน์ บา้นนาตาแยม้
134   เดก็หญิง จุฬาลกัษณ์ พรหมสุข วดัธรรมเผดจ็
135   เดก็หญิง หทยัรัตน์ วรรณพงศ์ วดัควนชม
136   เดก็ชาย ดุลยเดช เกิดขมุทอง มหาราช๓
137   เดก็หญิง ณฐัชยา หอยสงัข์ บา้นวงัเต่า
138   เดก็หญิง พชัรวรร ทองเน้ือเกา้ บา้นนาตาแยม้
139   เดก็ชาย ณฐัพฒัน์ รักษก์  าเนิด วดัธรรมเผดจ็
140   เดก็ชาย ปุญพฒัน์ หอมเกตุ โรงเรียนวดักา้งปลา
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141   เดก็ชาย ภทัรธร สิทธิสถิตย์ วดักะโสม
142   เดก็ชาย มงคล อินทรนิมิตร บา้นชายคลอง
143   เดก็หญิง ณฐัมน จนัทรศาล วดัควนชม
144   เดก็ชาย ภาณุวิชญ์ บวัทอง โรงเรียนบา้นลานา
145   เดก็ชาย ณฐิัพล ณสุวรรณ บา้นนาตาแยม้
146   เดก็ชาย กิจติชยั ท าพิชยั วดักา้งปลา
147   เดก็หญิง ธญัวรัตน์ พรหมศร วดัควนชม
148   เดก็หญิง ภาวิลาศ โหราโชติ บา้นวงัยวน
149   เดก็ชาย ธานินทร์ หยกิยี่ บา้นพูน
150   เดก็หญิง สุนทรี ชลสงคราม บา้นวงัยวน
151   เดก็ชาย นิกร สงัข์แกว้ วดัควนชม
152   เดก็ชาย ธีร์ธวชั ชูสุวรรณ วดัวงัขรี
153   เดก็หญิง อรุณกมล ถาวร วดัธรรมเผดจ็
154   เดก็ชาย ปฐพี สียงั วดัควนชม
155   เดก็ชาย ทินภทัร บุตรปัญญา บา้นหนองปลิง
156   เดก็ชาย นพรัตน์ ค  ามุกชิก วดัเขากลาย
157   เดก็ชาย พชรพล ง่วนสน วดัธรรมเผดจ็
158   เดก็หญิง ธนัชพร งามอยู่ วดัควนเมา
159   เดก็ชาย เทวญั หอมหวล วดัควนชม
160   เดก็ชาย ณฐัภูมิ มานพพงษ์ บา้นหนองปลิง
161   เดก็ชาย ปรมินทร์ พรหมทอง เสริมปัญญา
162   เดก็ชาย ขจรศกัด์ิ เพ็ชรนิล เทศบาลวดัชยัชุมพล
163   เดก็ชาย กอ้งกิดากร อินทนี รัตนศึกษาชายเขา
164   เดก็หญิง มะลิสา ฉ้วนเจริญ วดัเขากลาย
165   เดก็ชาย นฤดม ไฝด า บา้นถ ้าตลอด
166   เดก็หญิง ชุติกาญจน์ ทองศิริ กาญจนศึกษา
167   เดก็ชาย ทีปกร ดว้งฤทธ์ิ วดัธรรมเผดจ็
168   เดก็ชาย ทีปกา ดว้งฤทธ์ิ วดัธรรมเผดจ็
169   เดก็ชาย ธนกร คงเรือง บา้นหนองหวา้
170   เดก็หญิง ศศินิภา สีทองแกว้ ดาราสมุทรภูเกต็
171   เดก็ชาย ศุภชยั อร่ามโชติ เทศบาลวดัชยัชุมพล
172   เดก็ชาย ภูสิทธ์ิ สมศกัด์ิ เสริมปัญญา
173   เดก็ชาย พีรพฒัน์ สสัดี บา้นหนองหวา้
174   เดก็หญิง เขมจิรา มัน่แกว้ บา้นวงัเต่า
175   เดก็หญิง ธีรวรรณ แสงแกว้สุข วดักา้งปลา
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176   เดก็หญิง พลอยณิชา บวัทอง เสริมปัญญา
177   เดก็หญิง ณฐักานต์ สุริยะผล บา้นชายคลอง
178   เดก็หญิง ป่ินแกว้ พุทธพงศ์ บา้นวงัยวน
179   เดก็หญิง อาริยา พนัธ์สนิท บา้นถ ้าตลอด
180   เดก็ชาย นครินทร์ จินดาพงศ์ วดัควนชม
181   เดก็หญิง ฐานิยา นิลคุปต์ มหาราช3
182   เดก็หญิง ณิชมน หนูช่วย เสริมปัญญา
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1 นางสาว อาทิตยา มีสุข กา้งปลาวิทยาคม
2 นางสาว ขา้วทิพย์ แกว้ในวงั กา้งปลาวิทยาคม
3 นางสาว อุบลศรี ด าสุข กา้งปลาวิทยาคม
4 นางสาว ปณาลี ทองเน้ือเกา้ กา้งปลาวิทยาคม
5 นางสาว ศุภาพิชญ์ เพชรโชติ กา้งปลาวิทยาคม
6 นางสาว น ้าทิพย์ นนทอง กา้งปลาวิทยาคม
7 นางสาว กรองแกว้ บุญรักษา กา้งปลาวิทยาคม
8 นางสาว สายชล เอียดลว้น กา้งปลาวิทยาคม
9 นางสาว ธนัยกานต์ แกว้ศรีสุข กา้งปลาวิทยาคม

10 นางสาว ญาณิศา ใจกระจ่าง กา้งปลาวิทยาคม
11 นาย เจตนิพทัธ์ อินทร์แกว้ กา้งปลาวิทยาคม
12 นางสาว อทิตยา อกัษรไทย กา้งปลาวิทยาคม
13 นางสาว กลัยรัตน์ วรรณพงศ์ กา้งปลาวิทยาคม
14 นางสาว ภาวิณี อินทะคง กา้งปลาวิทยาคม
15 นางสาว ขวญัฤดี แรกค านวล กา้งปลาวิทยาคม
16 นางสาว อภิรมย์ สงแกว้ กา้งปลาวิทยาคม
17 นางสาว ทิพยธิ์ดา นุ่นเศษ กา้งปลาวิทยาคม
18 นางสาว ศิริประภา สิงห์สตัย์ กา้งปลาวิทยาคม
19 นาย มนัส ชูประจง กา้งปลาวิทยาคม
20 นางสาว รติญญา ก าเนิด กา้งปลาวิทยาคม
21 นางสาว สรินดา นาทุ่งนุ้ย กา้งปลาวิทยาคม
22 นางสาว กญัญาณฐั ทองน ้าแกว้ กา้งปลาวิทยาคม
23 นางสาว จิรนาฏ ศรีสุวรรณ์ กา้งปลาวิทยาคม
24 นางสาว พณัณิตา บุญคงทอง กา้งปลาวิทยาคม
25 นางสาว ฐิติมา ชนะสงคราม กา้งปลาวิทยาคม
26 นางสาว วนัชพร สงัขแ์กว้ กา้งปลาวิทยาคม
27 นางสาว นฤมล ธรรมรงค์ กา้งปลาวิทยาคม
28 นางสาว ศิรินดา แจ่มแจง้ กา้งปลาวิทยาคม
29 นางสาว บุญรัตน์ รัตนพนัธ์ กา้งปลาวิทยาคม
30 นาย ธนวฒัน์ มะลิทอง กา้งปลาวิทยาคม
31 นางสาว วิลาสินี ทองอยู่ กา้งปลาวิทยาคม
32 นางสาว ชนกานต์ คงสุข กา้งปลาวิทยาคม
33 นางสาว พชัราพร ยางทอง กา้งปลาวิทยาคม
34 นางสาว สุชาวลี ศรีษะใบ กา้งปลาวิทยาคม
35 นางสาว สุวณี ศรีเหมือนทอง กา้งปลาวิทยาคม
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36 นางสาว จิรภทัร ค าแหง กา้งปลาวิทยาคม
37 นาย ภูวนาจ พนัธ์สุข กา้งปลาวิทยาคม
38 นาย วรินทร แกว้ประเสริฐ กา้งปลาวิทยาคม
39 นางสาว วิชญาดา คงทอง กา้งปลาวิทยาคม
40 นางสาว กฤตยา เพชรวงษ์ กา้งปลาวิทยาคม
41 นางสาว ณฐัณิชา ปานจีน กา้งปลาวิทยาคม
42 นางสาว กิตตนันท์ บุญส่ง กา้งปลาวิทยาคม
43 นาย ธนกฤต เล่นทศัน์ กา้งปลาวิทยาคม
44 นาย ขจรเกียรติ พรหมศร กา้งปลาวิทยาคม
45 นาย นนทนันท์ จนัทรศาล กา้งปลาวิทยาคม
46 นาย พงศศิ์ริ หมีแดง กา้งปลาวิทยาคม
47 นางสาว ฐิติพร เดโชชยั กา้งปลาวิทยาคม
48 นาย จตุรพร อินทองช่วย กา้งปลาวิทยาคม
49 นาย ภูมิรพี ทองแกมนาค กา้งปลาวิทยาคม
50 นางสาว วราลกัษณ์ ทวีรัตน์ กา้งปลาวิทยาคม
51 นางสาว นภาภรณ์ จโนพล บา้นวงัยวน
52 นางสาว ศุภิตา เรืองสงัข์ บา้นวงัยวน
53 นางสาว อารียา ถาวรบรรจบ บา้นวงัยวน
54 นางสาว โศภิตา ทองจิตร ราชประชานุเคราะห์6
55 นางสาว ธมนวรรณ เสละพฒัน์ บา้นวงัยวน
56 นางสาว มาริษา กาละ วดัวงัหีบ
57 นางสาว ศนัยสิ์นี หอมเดช วดักะโสม
58 นาย ศกัดินนท์ ทิพยรั์ตน์ ทุ่งสง
59 นางสาว เบญจรัตน์ ครอมสุข ราชประชานุเคราะห์6
60 นางสาว วิไลลกัษณ์ เอียงกลบั เจริญวิทยา
61 นางสาว สุเมธินี คุมพล ราชประชานุเคราะห์6
62 นางสาว แกว้มณี เผือกหนู ราชประชานุเคราะห์19
63 นางสาว วลิณฐิรา อินทนี กาญจนศึกพฒันาการ
64 เดก็หญิง ปณิดา โอชารส เจริญวิทยา
65 นาย พิทวสั ศรีจนัทร์ ทุ่งสง
66 นาย นันทชยั นิลรัตน์ ทุ่งสง
67 นาย นันทวฒิุ เสนด า วดัสุวรรณคีรีวงก์
68 นางสาว สราสินี ทองหอม กาษจนศึกษา
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1 นาย รัฐภูมิ ปานสีนุ่น กา้งปลาวิทยาคม
2 นางสาว สิริวิมล ทองสีนวล กา้งปลาวิทยาคม
3 นาย กฤษณะ น้อยนารถ กา้งปลาวิทยาคม
4 นาย อรรถพล ชอบท ากิจ กา้งปลาวิทยาคม
5 นางสาว ชญัญานุช แกว้ประภาค กา้งปลาวิทยาคม
6 นาย ศุภวิชญ์ ด าแจ่ม กา้งปลาวิทยาคม
7 นางสาว ปาริฉัตร ช่องลมกรด กา้งปลาวิทยาคม
8 นาย คุณากร เส็นสกลุ กา้งปลาวิทยาคม
9 นางสาว ศิริรัตน์ ศรีรัตน์ กา้งปลาวิทยาคม

10 นางสาว ศตพร คา่ยสงคราม กา้งปลาวิทยาคม
11 นางสาว สุนิสา ท าพิชยั กา้งปลาวิทยาคม
12 นาย ชวลัวิทย์ ถนอมชู กา้งปลาวิทยาคม
13 นางสาว ชนิกานต์ จินดาพงศ์ กา้งปลาวิทยาคม
14 นางสาว ภทัรวดี ชอบท ากิจ กา้งปลาวิทยาคม
15 นางสาว สุภชา สะสี กา้งปลาวิทยาคม
16 นาย บณุชาติ หอมส้ิน บา้นวงัยวน
17 นางสาว อรณา ลกัษณะสมบรูณ์ โรงเรียนวดักะโสม
18 เดก็ชาย ชยตุพงศ์ ทองสีนุช กา้งปลาวิทยาคม
19 นาย ศุภกฤษ ฑามาศ บา้นวงัยวน
20 นางสาว อรอุมา ไชยพิเดช ราชประชานุเคราะห์6
21 นางสาว เบญจวรรณ ใจกระจ่าง วดักะโสม
22 นาย ธนภูมิ พรหมศร บา้นวงัยวน
23 นางสาว ณชัชา แสงเงิน ทุง่สง
24 นางสาว ศศิกานต์ ดวงไทย วดักะโสม
25 นาย อธิวฒัน์ ดวงไทย วดักะโสม
26 นางสาว นันทิดา ชูช่วย กา้งปลาวิทยาคม
27 นางสาว สิตานัน ชูทองค า เจริญวิทยา
28 เดก็ชาย ณฐิัพล ณสุวรรณ บา้นนาตาแยม้
29 นางสาว พชัรดา ขนุทอง เจริญวิทยา
30 นางสาว ณชัชา แป้นพุ่ม กา้งปลาวิทยาคม
31 นาย อษัฎาวธุ สมบรูณ์มนต์ กา้งปลาวิทยาคม
32 นาย ณรงคฤ์ทธ์ิ จนัทร์เมืองไทย เจริญวิทยา
33 นาย อธิราช นางงาม กา้งปลาวิทยาคม
34 นาย ณฐัวฒิุ เหมไพบลูย์ กา้งปลาวิทยาคม
35 นาย อุดมพงษ์ ประพฤติชอบ กา้งปลาวิทยาคม
36 นาย พิชยัณรงค์ ชุมวงศ์ วดักะโสม
37 เดก็หญิง จนัทิมา ชุมเกตุ มนัธยมเทศบาลวดัทา่เเพ
38 นางสาว กลัยรัตน์ จนัทร์สุข บา้นน ้าพุ
39 นาย อนุวฒัร์ อินทนุพฒัน์ โรงเรียนวดักาฬสินธุ์
40 นาย ธนัวา เจนกิจ บา้นวงัยวน
41 นางสาว เมทินี จริตงาม กา้งปลาวิทยาคม
42 นาย ปริญญา รัตนบรีุ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ช่ือ-สกลุ

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4    ปีการศึกษา2564
แผนการเรียนศิลป์ทัว่ไปโรงเรียนกา้งปลาวิทยาคม

 


